Zápis
z jednání Valné hromady MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, z. s,
dne 11. 11. 2021 ve Valech
Přítomní a hosté: viz příloha č. 1 - prezenční listina
Program jednání:
1. Organizační záležitosti: informace o stavu členské základny, volby orgánů pro období 2021-2023
2. Hospodaření: aktuální stav rozpočtu
3. Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje – aktuální stav výzev, aktualizace SCLLD a finančního plánu
4. SCLLD 2021+ - příprava nového programovacího období
5. MAP II ORP Přelouč – aktuální stav a realizace
6. MAP III ORP Přelouč – aktuální stav
7. Akce, projekty, aktivity
8. Různé
_________________________________________________________________________________________________________
Předseda p. Blažek přivítal přítomné členy a hosty a konstatoval, že VH není usnášeníschopná. Dle platných Stanov ukončil jednání. Po uplynutí
nezbytné doby zahájil předseda p. Blažek opětovně jednání VH, kde již hlasuje nadpoloviční většina přítomných. Konstatoval, že veřejný sektor
ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv. Přivítal přítomné členy a hosty.
Přítomní jednomyslně schvalují program VH.
Přítomní jmenovali dva ověřovatele zápisu: D. Doležala a M. Žítka.

K bodu č. 1
• Přítomní berou na vědomí aktuální stav členské základny
− noví členové po schválení představenstvem:
Péče o duševní zdraví, z.s.: Městský park 828, 537 01 Chrudim, IČ: 64242218 – Celoživotní vzdělávání a volnočasové aktivity
− ukončeno
členství,
na
základě
nezaplacení
členského
příspěvku
za
rok
2020
a
2021:
Aktuální stav členské základny 66 členů: 6 svazků obcí (72 obcí), 1 obec, 1 škola 27 NNO, 31 podnikatelských subjektů.

•

Přítomní byli informováni o výsledcích hlasování per rollam k věci:
− Roční účetní závěrku za r. 2020 bez výhrad a hospodářský výsledek za r. 2020 ve výši 168 tis. Kč, vč. Zprávy kontrol. výboru
− Výroční zprávu za r. 2020
− Přijetí revolvingového úvěru od KB, a.s. ve výši 800 000 Kč, pro předfinancování výdajů na realizaci SCLLD
• Navýšení alokace na Program rozvoje venkova pro současné období o 7 940 400 Kč. Schválení podání žádosti o navýšení a
aktualizace SCLLD 2016-2023, vč. finančního plánu a indikátorů o navýšenou částku.
• Volby orgánů
Na základě projednané a zveřejněné nominace představenstvem přítomní jednomyslně schvalují výsledky řádných voleb členů orgánů
dle Stanov jako celek po jednotlivých orgánech:
Představenstvo pro období 2021-2023
Český svaz chovatelů - zákl.org. Svinčany
- Josef Blažek
Svazek obcí Za Letištěm
- Josef Vodrážka
Stanislav Doležal
- Stanislav Doležal
Svazek obcí Podhůří Železných hor
- Dušan Doležal
Svazek obcí Heřmanoměstecko
- Marie Stará
Základní škola Seč
- Milan Chalupník
První Zemědělská a.s. Tuněchody
- Monika Kalousková
Leona Turynová Fortelková
- Leona Turynová Fortelková
Spolek Deštník, z.s.
- Lenka Šturmová
Přítomní členové představenstva mezi sebou jednomyslně zvolili předsedu J. Blažka a místopředsedu J. Vodrážku.
Členové VH berou na vědomí.
Výběrová komise pro období 2021-2022
Zemědělská, a.s. Horní Bradlo
- Josef Mrtka
TJ Sokol Ronov n. Doubravou
- Miroslav Žítek
Svazek obcí Centrum Železné hory
- Milan Chvojka
Charita Přelouč
- Zdenka Kumstýřová
Svazek obcí Železné hory
- Miroslav Bubeník
Yachtclub Pardubice
- Jana Košťálová
Náboženská obec CČSH v Heřmanově Městci - Zdenka Sedláčková

Přítomní členové výběrové komise mezi sebou jednomyslně zvolili předsedu M. Žítka. Členové VH berou na vědomí.
Kontrolní výbor pro období 2021-2023
Kostelecká pohoda
- Eva Kaválková
ZOD Stolany
- František Mikan
Jaroslav Kutílek
- Jaroslav Kutílek
Přítomní členové kontrolního výboru mezi sebou jednomyslně zvolili předsedu F. Mikana. Členové VH berou na vědomí.
Přítomní byli seznámeni s aktuálním složením tematických komisí a pracovních skupin, jež nejsou volenými orgány, pouze odborným
poradním týmem představenstva dle tematických oblastí.
Komise pro cestovní ruch 2021-2023:
MAS Železnohorský region, z.s.
- Martin Písař
MAS Železnohorský region, z.s.
- Kateřina Korejtková
Vodní zdroje Chrudim, s.r.o.
- Jan Doucek
TO Chrudimsko-Hlinecko
- Tomáš Černý
Tématické pracovní skupiny:
PS životní prostředí, příroda a krajina – F. Bárta, předseda
PS podnikání na venkově – Stanislav Doležal, předseda
PS cestovní ruch a marketing – J. Zikmunda, předseda
PS venkov, rozvoj obcí – J. Blažek, předseda
PS funkční komunita – M. Chalupník, předseda
Certifikační komise ŽELEZNÉ HORY, regionální produkt 2019-2021:
MAS Železnohorský region, z.s.
- Josef Blažek
MAS Železnohorský region, z.s.
- Martin Písař
MAS Železnohorský region, z.s.
- Kateřina Korejtková
MAS Železnohorský region, z.s.
- Petra Sotonová
Leona Turynová Fortelková
- Leona Turynová Fortelková
Josef Raba
- Josef Raba
Jaroslav Kutílek
- Jaroslav Kutílek
Dana Šťastná
- Dana Šťastná
K bodu č. 2
• Přítomní byli seznámeni s aktuálním stavem hospodaření:
• Přítomní jednomyslně schvalují min. výši členských příspěvků na r. 2022 se splatností do 28. 2. 2022:
člen veř.sektor-SO
10000,-Kč
člen veř.sektor-obec
1000,-Kč
člen nezisk.sektoru
200,-Kč
člen podnik.sektoru
2000,-Kč
Min. výše partnerských příspěvků je ve stejné výši jako členské dle formy a sektoru subjektu. FO nepodnikající se řadí mezi NNO.
• Přítomní jednomyslně schvalují rozpočet na r. 2022 jako přebytkový ve výši: příjmy 3938912,-Kč, výdaje: 3750717,-Kč, viz. příloha.
• Schvaluje vyřazení nedobytných faktur z minulých let, které vznikli neplacením:
− členského příspěvku: fa 2001087 SRC Lihovar s.r.o. z 6.3.2020 Kč ve výši 2 000 Kč a 2101085 SRC Lihovar s.ro. z 4.3.2021
Kč ve výši 2 000 Kč, kterému je zároveň ukončeno členství
− příspěvku spojeného s držení regionální značky: fa. č. 20001140 Mgr. Tomáš Kroulík z 6.3.2020 Kč ve výši 1 000 Kč.
• Přítomní jednomyslně schvalují inventarizační komisi za r. 2021 ve složení: J. Blažek - předseda, M. Písař, J. Petržilková.
K bodu č. 3
•
•
•
•
•

Realizace strategie postupuje dle harmonogramu výzev, probíhají semináře k daným výzvám v adekvátní formě dle aktuální
situace, každý člen může kdykoli požádat o konzultaci svých záměrů na základě telefonické dohody.
Schválená Zpráva o realizaci SCLLD MAS ŽR za období 1. 1. – 30. 6. 2021.
Výzvy v roce 2022:
Program rozvoje venkova – 1. 3. – 31. 5. 2022 (pracovně označována jako PRV čl.20), vybráno celkem 13 projektů
Integrovaný regionální operační program: 18. výzva IROP– MASŽR – Bezpečná a dostupná doprava VII. – 1. 11. – 1. 12. 2021
Schválení MMR navýšení alokace na Program rozvoje venkova pro současné období o 7 944 000 Kč.

Realizace strategie – režie MAS – probíhá dle plánu, schválena žádost o platbu a zpráva o realizaci k 30. 6. 2021. Podána Žádost o
platbu za období 1.5. – 31.10.2021

K bodu č. 4
• Schválená Koncepční část SCLLD 2021- 2027
• V současné době nejsou schváleny operační programy a aktivity, do kterých se bude moci MAS zapojit, jen obecný návrh aktivit,
které jsou průběžně sledovány
• Přítomní diskutovali o přípravných činnostech a prioritních oblastech na období 2021–2027.
K bodu č. 5
• Projekt MAPII ORP Přelouč (MAP=oblast školství a vzdělávání, zainteresovaní zřizovatelé školských zařízení)
− Schválená 7. Žádost o platbu a Zpráva o realizaci – schválena zpráva o realizaci za období 1. 1. – 30. 6. 2021 a čeká se na
připomínky k Žádosti o platbu za stejné období.
− Realizace aktivit probíhá dle plánu, viz. informatorium k 1.9.2021, z toho: 20.9. tisková konference, 4.10.setkání všech škol
MAS ŽR, 11.11. Řídící výbor.
• Projekt MAPII ORP Chrudim
− Aktivity probíhají, dle plánu.
• Projekt MAPII ORP Pardubice
− Probíhá v režii města Pardubic bez možnosti přímého vlivu MAS ŽR na realizaci aktivit. Nejsme informováni o stavu realizace.
K bodu č. 6
Projekt MAPIII ORP Přelouč
•
Žádost o dotaci na MAP III byla podána, probíhá její administrace.
•
Realizace je plánována od května 2022 do října 2023, celková alokace cca 2,3 mil. Kč, viz. informační materiál.
K bodu č. 7
• POV PK – DT3-projekt MAS 2022 – snížena výše dotace na 200000,-Kč. Prostředky budou investovány dle podmínek na rozvoj
podpory lokální ekonomiky, název akce: Rozvoj lokální ekonomiky území - podpora propagace regionální produkce.
• Grant na podporu regenerace přírody a krajiny 2021 – k realizaci vybráno 12 projektů obcí a škol.
• Spolupráce se společností CEMEX Prachovice
o Pořízení profi fotografií regionálních výrobců – fotograf p. Karlík
o Uspořádána akce pro zaměstnance ve společnosti v Prachovicích – 7.9.2021
o Zpracování letáku Poznejte producenty ŽH – iniciace nákupu produktů zaměstnanci firmy.
o Zpracování katalogu produktů – produkty ŽR se stanou součástí prezentace firmy pro partnery.
• Spolupráce s partnery
15.-17.9. MAS ŽR v MAS Podřipsko – vyjádřili žádost přijet recipročně do ŽR – inspirace pro zapojení MAS do Národní sítě
Zdravých měst
18.-20.10. MAS Česká Kanada v ŽR – proběhlo úspěšně
TO Chrudimsko-Hlinecko – spolufinancování fotografií producentů
• Lokální ekonomika: 2.11. certifikační komise, 4 nové produkty
• Infoservis – důležitost strukturování informací - členění na stabilní a aktivní nástroje (web, sociální sítě)
K bodu č. 8
• Na základě prezentace přítomní schvalují členství v organizaci Národní síť zdravých měst www.zdravamesta.cz, členství pro
obce, mikroregiony i MAS. NSZM naplňuje principy práce a postupy ke zlepšení kvality života v regionu při dodržování zásad
udržitelného rozvoje, což jsou i principy MAS ŽR. Inspirativní příklady z praxe, propojování veřejnosti, obcí, škol, neziskovek a
podnikatelů v souladu s přírodou. Členský příspěvek ve výši 5000,-Kč/rok. Na základě zrušení členství MAS ŽR v TO Pardubicko
bude přesměrován poplatek ve stejné výši do nové organizace. Přítomní schvalují žádost o členství v dané organizaci. S tím schvalují
Deklaraci, Stanovy organizace a podmínky členství, vč. členského poplatku, viz. příloha. Přítomní schvalují pověření Josefa Blažka
předsedu MAS výkonem funkce politika programu Zdravá MAS a Kateřinu Korejtkovou koordinací programu Zdravá MAS.
• Interaktivní mapa – jednotný informační zdroj – prezentace Luděk a Petr Šormovi

USNESENÍ:
Valná hromada jednomyslně schvaluje:
• výsledky řádných voleb členů orgánů ve složení:
Představenstvo pro období 2021-2023
Český svaz chovatelů - zákl.org. Svinčany
- Josef Blažek
Svazek obcí Za Letištěm
- Josef Vodrážka
Stanislav Doležal
- Stanislav Doležal
Svazek obcí Podhůří Železných hor
- Dušan Doležal
Svazek obcí Heřmanoměstecko
- Marie Stará
Základní škola Seč
- Milan Chalupník
První Zemědělská a.s. Tuněchody
- Monika Kalousková
Leona Turynová Fortelková
- Leona Turynová Fortelková
Spolek Deštník, z.s.
- Lenka Šturmová
Výběrová komise pro období 2021-2022
Zemědělská, a.s. Horní Bradlo
- Josef Mrtka
TJ Sokol Ronov n. Doubravou
- Miroslav Žítek
Svazek obcí Centrum Železné hory
- Milan Chvojka
Charita Přelouč
- Zdenka Kumstýřová
Svazek obcí Železné hory
- Miroslav Bubeník
Yachtclub Pardubice
- Jana Košťálová
Kontrolní výbor pro období 2021-2023
Kostelecká pohoda
- Eva Kaválková
ZOD Stolany
- František Mikan
Jaroslav Kutílek
- Jaroslav Kutílek
• výši členských příspěvků na r. 2022
člen veř.sektor-SO
10000,-Kč
člen veř.sektor-obec
1000,-Kč
člen nezisk.sektoru
200,-Kč
člen podnik.sektoru
2000,-Kč
• Inventarizační komisi za r. 2021 ve složení: J. Blažek-předseda, M. Písař, J. Petržilková
• Vyřazení nedobytných faktur z minulých let, které vznikli neplacením:
− členského příspěvku: fa 2001087 SRC Lihovar s.r.o. z 6.3.2020 Kč ve výši 2 000 Kč a 2101085 SRC Lihovar s.ro. z 4.3.2021
Kč ve výši 2 000 Kč, kterému je zároveň ukončeno členství
− příspěvku spojeného s držení regionální značky: fa. č. 20001140 Mgr. Tomáš Kroulík z 6.3.2020 Kč ve výši 1 000 Kč.
• Členství MAS ŽR v Národní síti zdravých měst, vč. dokumentů: Žádost, Deklarace, Stanovy, vč. podmínek členství a pověření
Josefa Blažka předsedu MAS výkonem funkce politika programu Zdravá MAS a Kateřinu Korejtkovou koordinací programu Zdravá
MAS.
Valná hromada bere na vědomí:
• stav členské základny,
• volbu představenstva: předseda J. Blažek a místopředseda J. Vodrážka,
• volbu výběrové komise: předseda M. Žítek,
• volbu kontrolního výboru: předseda F. Mikan,
• seznam vybraných projektů v rámci uskutečněných výzev SCLLD v roce 2021.
Termín VH březen/duben 2022 - bude upřesněno.

Termín jednání ostatních orgánů, komisí a pracovních skupin bude upřesněn dle potřeby.
Veškeré informace zveřejňovány na www.zeleznohorsky-region.cz. Nastavte si informování o novinkách na webu.
Dne: 11. 11. 2021
Zapsal: K. Korejtková
Předseda: J. Blažek
Ověřovatelé: D. Doležal, M. Žítek
Přílohy: Prezenční listina, kandidátní listina
Návrh rozpočtu na r.2022
Žádost o členství MAS ŽR v NSZM, vč. Deklarace

Josef
Blažek

Digitálně podepsal
Josef Blažek
Datum: 2021.11.16
08:24:29 +01'00'

